
 
 



1. REGRAS:   
1.1 A regata será governada pelas regras, tais como enumeradas nas Definições das 

Regras de Regata a Vela da World Sailing (RRV).  
1.2 Será aplicado o apêndice D. 

 

2. PROPAGANDA:   
2.1 Os barcos poderão ser obrigados a exibir propaganda, fornecida pela organização.  

 

3. ELEGIBILIDADE E INSCRIÇÕES:  
 

3.1 As equipes serão formadas por 4 (quatro) velejadores que deverão estar em dia com 
sua Federação Estadual de Origem. Um quinto velejador poderá fazer parte da equipe, 
mas apenas 4 velejarão em cada regata 

3.2 Os velejadores do estado do RJ deverão estar em dia com a CEOPT-RJ. 
3.3 O número máximo de equipes inscritas será 16. Até 24/08, cada Clube poderá 

inscrever até no máximo 3 equipes. As vagas serão distribuídas por ordem de 
inscrição. Após esta data, caso ainda existam vagas disponíveis estas serão 
disponibilizados por ordem de inscrição para equipes de qualquer origem.  

3.4 O Capitão de cada equipe deverá efetuar a inscrição de suas equipes a partir de 
10/08/2022, até 24/08/2022, ou até que as vagas acabem, o que ocorrer primeiro, 
através do site velejador.optibra.com.br 

3.5 As inscrições deverão ser confirmadas através do pagamento da taxa de inscrição no 
valor de R$ 50,00 até 18h dia 17/08/2022 ou no valor de R$ 65,00 após esta 
data. Valores por velejador.  
A inscrição deve ser individual, um e-mail informando as equipes deve ser enviado 
para náutica@caicaras.com.br  
                                       

4. PROGRAMAÇÃO:  

 
5. INSTRUÇÕES DE REGATA: Estarão disponíveis no site do evento a partir de 26/08/2022.  
  

6. LOCAL: Clube dos Caiçaras - Raia da Lagoa Rodrigo de Freitas.  
  

7. PROTESTOS: Lembramos que é necessário que cada barco possua uma bandeira vermelha 
para protestar.  

 

8. PONTUAÇÃO: De acordo com o Apêndice D e alterado pelas Instruções de Regata.  
 

9. PERCURSOS E FORMATO DA COMPETIÇÃO: 
9.1 Será utilizado o Percurso N abaixo, tradicional nas regatas de equipe. 

 

DATA HORA ATIVIDADE 

27/08  Sábado 
09:30 Reunião de Comandantes 
10:30 Regatas 
18:00 Bate Papo com os Árbitros 

28/08  Domingo 
10:30 Regatas 
18:00 Entrega de prêmios 



 
9.2 O formato da competição será informado nas Instruções de Regata. A forma de 

pareamento das regatas será definida após a confirmação do número de inscritos e de 
acordo com as condições meteorológicas previstas para o dia da competição. 

  

10. PRÊMIOS: Serão premiadas as três primeiras equipes. À equipe campeã também será 
entregue a guarda do troféu transitório Luiz Cabeleira, no qual deverá inscrever em local 
apropriado o escudo do clube e nome dos componentes da equipe. O troféu deverá ser 
retornado pelo clube ganhador à organização da próxima edição do campeonato, uma 
semana antes da realização do mesmo.  

  

11. BARCOS E EQUIPAMENTOS: Cada equipe deverá trazer seus barcos. Equipes de fora do 
RJ que tenham dificuldade para trazer seus barcos, deverão entrar em contato com a 
organização a fim de verificar a disponibilidade de barcos cedidos pela organização. 

 

12. EMBARCAÇÕES DE APOIO: Embarcações de apoio deverão se registrar na secretaria do 
evento e permanecer fundeadas ao menos a 50 metros a sotavento do percurso. 

 

13. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Os competidores participam da regata a seu próprio 
risco. Considere a regra 3, Decisão de Competir. A autoridade organizadora não aceitará 
qualquer responsabilidade por danos materiais, físicos ou morte relacionados diretamente 
com a série de regatas, seus antecedentes, durante ou depois de completada.  

 

14. HOSPEDAGEM: O Clube dos Caiçaras conseguiu parceria com o Hotel Mar Ipanema 
(www.maripanema.com.br) localizado nas proximidades do clube. Para receber um desconto 
nas diárias, as reservas devem ser feitas através do e-mail maripanema@maripanema.com, 
com cópia para nautica@caicaras.com.br colocando o assunto "Regata Caiçaras"   

 

15. INFORMAÇÕES 
Clube dos Caiçaras Av. Epitácio Pessoa S/N – Lagoa, Rio de Janeiro 
Secretaria Náutica Tel. 21-2529 4848    
 E-mail: nautica@caicaras.com.br 

Partida 

ÁREA DE ESPERA 
(Embarcações de apoio e barcos 

quando não em regata) 

Chegada 


